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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА 
3400 Монтана, ул. Извора 1, стая 304 А, тел. 096 300 422 

Протокол 

№ 30 
Днес 29.03.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на 

Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 31 общински съветници. В 

заседанието взеха участие и:  

г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана  

инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана  

г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана  

г-н Мариус Конов – Секретар на Община Монтана  

г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана 

г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана 

г-н Деян Димиторв – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана 

г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана 

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински 

съвет Монтана, г-жа Камелия Трифонова – Зам.председател на ОбС Монтана и Валери Георгиев – 

Зам.председател на ОбС Монтана при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. 08-01-69/12.03.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно проектопредложение на Община Монтана „Да запазим околната ни среда” по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България - Сърбия.  

2. 08-01-70/12.03.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно проектопредложение на Община Монтана „Спортни дейности за младото бъдеще в 

трансграничния регион“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – 

Сърбия. 

3. 08-01-89/20.03.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, 

относно кандидатстване за кредит на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 

4. 08-01-87/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ  от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към 

Министерството на околната среда и водите на проект „Рехабилитация на съществуващи магистрални 

водопроводи в парк ”Огоста”, парк ”Калето” и парк ”Слънчева градина”, гр.Монтана, нефинансирани 

от ОПРР. 

5. 08-01-81/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно Бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи 

и на разходите за местни дейности.   

6. 08-01-71/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от общинската програма за управление на 

дейностите с отпадъци през 2017 г. 

7. 08-01-72/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на 

проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ № 22.345, код по ЕКАТТЕ 48489 

по плана на новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност Парта, землища на гр.Монтана и с.Долна 

Вереница, община Монтана, с който да се промени начина на трайно ползване на имота, като се 

определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и се предвиди ниско застрояване. 

8. 08-01-73/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство 

на територията/ЗУТ/ за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение през поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 48489.2.441 до ПИ с идентификатор 48489.2.555 и кабелен електропровод 

20 кV от съществуващ въздушен електропровод в ПИ с идентификатор 48489.2.644, през ПИ с 

идентификатори 48489.2.432, 48489.2.438 и 48489.2.441 до БКТП в ПИ с идентификатор 48489.2.555 

по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана. 
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9. 08-01-74/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на 

проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 48489.26.622 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Пръчов дол, за 

промяна предназначението на земеделска земя  в „за жилищно строителство”. 

10. 08-01-75/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска собственост 

от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2016 г. и 2017 г., след което активите 

да преминат в управление на Асоцияцията по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез 

допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора  от 31.03. 2016 г.  

11. 08-01-76/14.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на 

проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот/ПИ/ с № 000107 по картата на 

възстановената собственост (КВС) в землището на с. Славотин, община Монтана,  с който да се 

промени начина му на трайно ползване, да се определи ново конкретно предназначение „за 

производствено-складова дейност” и се предвиди ново застрояване. 

12. 08-01-77/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно отмяна на предоставен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. 

Долна Рикса, община Монтана. 

13. 08-01-78/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно утвърждаване на наемната цена за стопанската 2018/2019 год. за отдаване под 

наем без търг или конкурс на ползватели на масиви за едногодишно ползване на земеделски земи от 

ОПФ в землищата на община Монтана. 

14. 08-01-79/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно брой и разпределение на  общинските жилища за 2018 год. 

15. 08-01-80/15.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. 

Смоляновци, община Монтана. 

16. 08-01-82/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно Даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен 

план – план за регулация  и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 154 и 

част от улично пространство на ул. „Извора” и ул. „Александър Стамболийски” с ОТ440-ОТ429-

ОТ438 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

17. 08-01-83/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

18. 08-01-84/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

19. 08-01-85/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

20. 08-01-86/16.03.2018 год. Докладна записка от Диман Георгиев за Кмет на Община 

Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост. 

21. 08-01-88/19.03.2018 год. Докладна записка от Станислав Станоев за Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен 

план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, кв. 360, 

по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана. 

22. 08-01-90/23.03.2018 год. Докладна записка от Станислав Станоев за Кмет на Община 

Монтана, относно даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж и учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху урегулиран поземлен имот УПИ I, кв.56 по  регулационният 

план на с. Долно Белотинци, община Монтана на Сдружение „Технологичен институт по 

аквакултури“ . 

23. 08-01-91/26.03.2018 год. Докладна записка от Станислав Станоев за Кмет на Община 

Монтана, относно безвъзмездно предоставяне на имоти-публична общинска собственост на 

сдружение „Ловно-рибарско дружество „Огоста“, гр. Монтана за кандидатстване по програма ТГС 

България-Сърбия. 

24. Питания      

 

1. 08-01-69/12.03.2018 Решение 
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год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

проектопредложение на 

Община Монтана „Да 

запазим околната ни 

среда” по Програмата за 

трансгранично 

сътрудничество 

Интеррег-ИПП 

България - Сърбия.  

№ 768 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с 

проектопредложение „Да запазим околната ни среда“ (Don't spoil the 

environment) като водещ партньор по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег-ИПП България Сърбия. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

2. 08-01-70/12.03.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

проектопредложение на 

Община Монтана 

„Спортни дейности за 

младото бъдеще в 

трансграничния регион“ 

по Програмата за 

трансгранично 

сътрудничество 

Интеррег-ИПП 

България – Сърбия. 

Решение 

№ 769 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства с 

проектопредложение „Спортни дейности за младото бъдеще в 

трансграничния регион“ (Sport activities for young future for all in cross 

border region) като партньор по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег-ИПП България - Сърбия. 

2. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 

 Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

3. 08-01-89/20.03.2018 

год. Докладна записка 

от Златко Живков – 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

кандидатстване за 

кредит на „Общински 

пазар” ЕООД гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 770 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 13 от 

Наредбата за упражняване правата на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества на Община 

Монтана 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана с ЕИК 

821108186 да кандидатства за отпускане на банков кредит за оборотни 

средства в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. 

2. Възлага изпълнението на решенията на Управителя на 

„Общински пазар” ЕООД гр. Монтана. 
 Забележка: Решението се прие поименно с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

4. 08-01-87/16.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на съгласие за 

кандидатстване за 

безвъзмездна финансова 

помощ  от Предприятие 

за управление на 

дейностите по опазване 

на околната среда 

(ПУДООС) към 

Министерството на 

Решение 

№ 771 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местна 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие Община Монтана да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към 

Министерството на околната среда и водите с проект „Рехабилитация 

на съществуващи магистрални водопроводи в парк ”Огоста”, парк 

”Калето” и парк ”Слънчева градина”, гр.Монтана, нефинансирани от 
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околната среда и водите 

на проект 

„Рехабилитация на 

съществуващи 

магистрални 

водопроводи в парк 

”Огоста”, парк ”Калето” 

и парк ”Слънчева 

градина”, гр.Монтана, 

нефинансирани от 

ОПРР. 

ОПРР. 

2. Упълномощава Кмета на Община Монтана да сключи 

договор и да изпълнява проекта. 

3. Възлага изпълнението на горното решение на Кмета на 

Община Монтана. 

 

 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

5. 08-01-81/15.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

бюджетна прогноза за 

периода 2019 - 2021 г. 

на постъпленията от 

местни приходи и на 

разходите за местни 

дейности.   

 

Решение 

№ 772 

На основание РМС № 51 от 31.01.2018 г., БЮ - 1 на Министерство 

на финансите от 12.02.2018 г., чл.83, ал.2 от Закона за публичните 

финанси, чл. 28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне 

на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Монтана и чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Приема Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Монтана.  

  /Приложение № 1 а,б,в,г,д/ 
 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

6. 08-01-71/14.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно отчет 

за изпълнение на 

мероприятията от 

общинската програма за 

управление на 

дейностите с отпадъци 

през 2017 г. 

 

Решение 

№ 773 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното управление и 

местната администрация във връзка с чл. 52 от Закона за 

управление на отпадъците 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема годишен отчет за изпълнение на дейности за 

управление на отпадъците на територията на Община Монтана през 

2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана в срок до 10.04.2018 г. 

да изпрати годишния отчет за изпълнение на дейности за управление на 

отпадъците на територията на Община Монтана през 2017 г. на РИОСВ- 

Монтана. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

7. 08-01-72/14.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

за поземлен имот /ПИ/ 

№ 22.345, код по 

Решение 

№ 774 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Албена Илиева Стоянова да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен 

имот №22.345, код по ЕКАТТЕ 48489  по плана на новообразуваните 

имоти /ПНИ/ на местност Парта, землища на гр.Монтана и с.Долна 

Вереница, община Монтана, с който да се промени начина на трайно 



 5 

ЕКАТТЕ 48489 по 

плана на 

новообразуваните 

имоти/ПНИ/ на 

местност Парта, 

землища на гр.Монтана 

и с.Долна Вереница, 

община Монтана, с 

който да се промени 

начина на трайно 

ползване на имота, като 

се определи конкретно 

предназначение „За 

жилищно строителство” 

и се предвиди  ниско 

застрояване. 

ползване на имота, като се определи конкретно предназначение “За 

жилищно строителство” и се предвиди  ниско застрояване.  

2. Одобрява приложеното  задание по чл. 125 от Закона за 

устройство на територията. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен 

носител в 3 екземпляра, в приетия от “Агенция по геодезия, 

картография и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл.5, ал.4 от Наредба 

№8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове 

и Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват поземлен имот № 22.345,  

код по ЕКАТЕЕ 48489 по ПНИ на местност Парта, землища на гр. 

Монтана и с.Долна Вереница, община Монтана, при спазване на 

изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с 

него нормативни актове и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 

за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества 

съгласно чл.127, ал.2 от ЗУТ. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на 

оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

8. 08-01-73/14.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание 

по чл. 125 от Закона за 

устройство на 

територията/ЗУТ/ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план – 

парцеларен план /ПУП-

ПП/ за елементи на 

техническата 

инфраструктура – 

водопроводно 

отклонение през 

поземлен имот /ПИ/ с 

идентификатор 

48489.2.441 до ПИ с 

идентификатор 

48489.2.555 и кабелен 

електропровод 20 кV от 

съществуващ въздушен 

електропровод в ПИ с 

идентификатор 

48489.2.644, през ПИ с 

идентификатори 

48489.2.432, 48489.2.438 

и 48489.2.441 до БКТП 

Решение 

№ 775 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Христо Видолов Христов да възложи 

изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура – 

водопроводно отклонение през поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

48489.2.441 до ПИ с идентификатор 48489.2.555 и кабелен/подземен/ 

електропровод 20 кV от съществуващ въздушен електропровод в ПИ с 

идентификатор 48489.2.644, през ПИ с идентификатори 48489.2.432, 

48489.2.438 и 48489.2.441 до БКТП в ПИ с идентификатор 48489.2.555 

по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана. 

2. Одобрява приложеното  задание по чл. 125 от Закона за 

устройство на територията. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен 

носител в 3 екземпляра, в приетия от “Агенция по геодезия, 

картография и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл.5, ал.4 от Наредба 

№8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове 

и Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват поземлени имоти с 

идентификатори 48489.2.555. 48489.2.441, 48489.2.644, 48489.2.432 и 

48489.2.438 по КК на гр. Монтана, при спазване на изискванията на 

Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни 

актове и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и 
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в ПИ с идентификатор 

48489.2.555 по 

кадастралната карта 

/КК/ на гр. Монтана. 

съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества 

съгласно чл.127, ал.2 от ЗУТ. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на 

оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

9. 08-01-74/14.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за Подробен 

устройствен план-план 

за застрояване /ПУП-

ПЗ/ за поземлен имот с 

идентификатор 

48489.26.622 по 

кадастралната карта на 

гр. Монтана, местност 

Пръчов дол, за промяна 

предназначението на 

земеделска земя  в „за 

жилищно 

строителство”. 

Решение 

№ 776 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 

125 от Закона за устройство на територията   

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Мариян Цветанов Марков да възложи 

изготвяне на проект за подробен устройствен план  за промяна 

предназначението и за застрояване на поземлен имот с идентификатор 

48489.26.622 на кадастралната карта на гр. Монтана, местност Пръчов 

дол от земеделска земя  в „за жилищно строителство”. 

2. Одобрява приложеното  задание. 

Към проекта за ПУП да се изготви становище по геология. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен 

носител в 3 екземпляра, в приетия от “Агенция по геодезия, 

картография и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл.5, ал.4 от Наредба 

№8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове 

и Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ с идентификатор 

48489.26.622 по КК на гр. Монтана, местност Пръчов дол, в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и свързаните с него нормативни 

актове, и с обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища 

със заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 

от ЗУТ. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението на подлежи на 

оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

10. 08-01-75/14.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

приемане и одобрение 

на инвестициите, 

направени в актив 

общинска собственост 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Решение 

№ 777 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация и чл.8 ал.1 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Приема и одобрява инвестицията, направена от оператора 

„ВиК” ООД Монтана в актив общинска собственост за 2016 г. в размер 

на 213 625,94 лв. без ДДС и приема и одобрява инвестицията от 
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Монтана („ВиК”) за 

2016 г. и 2017 г., след 

което активите да 

преминат в управление 

на Асоцияцията по ВиК 

– Монтана на обособена 

територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД 

Монтана (АВиК-

Монтана) и да бъдат 

предадени за 

стопанисване, 

поддържане и 

експлоатация на 

действащият оператор 

„ВиК” ООД Монтана 

чрез допълване и/или 

актуализиране на 

приложение № 1 от 

договора  от 31.03. 2016 

г.  

оператора „ВиК” ООД Монтана в актив общинска собственост за 2017 

г. в размер на 242 843,60 лв. без ДДС, направена от оператора 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана. 

2. Възлага на Кмета на община Монтана да подпише приемо - 

предавателни протоколи между Община Монтана и оператора 

„Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за приемане на 

одобрените активи. 

 

 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

11. 08-01-76/14.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване на разрешение и 

одобряване на задание  

по чл. 125 от ЗУТ за 

изработване на проект 

за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

за поземлен имот/ПИ/ с 

№ 000107 по картата на 

възстановената 

собственост (КВС) в 

землището на с. 

Славотин, община 

Монтана,  с който да се 

промени начина му на 

трайно ползване, да се 

определи ново 

конкретно 

предназначение „за 

производствено-

складова дейност” и се 

предвиди ново 

застрояване. 

Решение 

№ 778 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Разрешава на Йордан Томов Йорданов да възложи 

изработването на проект за подробен устройствен план за поземлен 

имот № 000107 по картата на възстановената собственост /КВС/ в 

землището на с. Славотин, община Монтана, с който да се промени 

начина му на трайно ползване, да се определи ново конкретно 

предназначение „За производствено-складова дейност” и се предвиди  

ново застрояване. 

2.Одобрява приложеното  задание по чл. 125 от Закона за 

устройство на територията. 

Проектът да се изработи в цифров и графичен вид и на хартиен 

носител в 3 екземпляра, в приетия от “Агенция по геодезия, 

картография и кадастър” формат CAD-4, съгласно чл. 5, ал. 4 от 

Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове и чл. 60 от Наредба №3/2005 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. 

Проектът да се изработи в обхват ПИ 000107 по КВС с. 

Славотин, община Монтана при спазване на изискванията на Закона за 

устройство на територията и свързаните с него нормативни актове и с 

обем и съдържание съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове. 

Проектът да се съгласува с положителни писмени становища със 

заинтересованите централни и териториални администрации, и със 

специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, 

съгласно чл.127, ал.2 от ЗУТ. 

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от 

Закона за устройство на територията. 
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На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на 

територията  решението не подлежи на оспорване. 
 Забележка: Решението се прие с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

12. 08-01-77/15.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

отмяна на предоставен 

имот от общинския 

поземлен фонд в 

землището на с. Долна 

Рикса, община Монтана. 

Решение 

№ 779 

На основание чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Отменя частта от т. 4 на решение №669 от протокол 

№26/23.11.2017 год. на общинския съвет гр. Монтана, касаеща 

предоставянето на проектен имот №175085 с проектна площ 5.107 дка, 

начин на трайно ползване нива, пета категория в местността „Сечината“ 

в землището на с. Долна Рикса, община Монтана на наследниците на 

Стоян Куманов. 

2. Настоящото решение е неразделна част от решение  №669 от 

протокол №26/23.11.2017 год. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение.  
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

13. 08-01-78/15.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

утвърждаване на 

наемната цена за 

стопанската 2018/2019 

год. за отдаване под 

наем без търг или 

конкурс на ползватели 

на масиви за 

едногодишно ползване 

на земеделски земи от 

ОПФ в землищата на 

община Монтана. 

 

Решение 

№ 780 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, 

ал. 6, т. 3 и чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Определя наемната цена за стопанската 2018/2019 год. за 

отдаване под наем без търг или конкурс на ползватели на масиви за 

едногодишно ползване на земеделски земи от общинския поземлен 

фонд в землищата на община Монтана, както следва: 

№ 
Землища в община 

Монтана 
наемна цена     (лв./дка) 

1 Безденица 31.00 

2 Белотинци 30.00 

3 Благово 28.00 

4 Винище 28.00 

5 Вирове 41.00 

6 Войници 33.00 

7 Габровница 41.00 

8 Горна Вереница 28.00 

9 Горно Церовене 25.00 

10 Доктор Йосифово 30.00 

11 Долна Вереница 28.00 

12 Долна Рикса 27.00 

13 Долно Белотинци 28.00 

14 Клисурица 28.00 

15 Крапчене 28.00 

16 Липен 18.00 

17 Монтана 28.00 

18 Николово 28.00 
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19 Славотин 28.00 

20 Смоляновци 21.00 

21 Стубел 35.00 

22 Студено буче               41.00 

23 Сумер 22.00 

24 Трифоново 37.00 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 

3. Упълномощава Кмета на Община Монтана да сключва 

договори за стопанската 2018/2019 год. със срок една година с 

ползватели на масиви. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

14. 08-01-79/15.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно брой 

и разпределение на  

общинските жилища за 

2018 год. 

 

Решение 

№ 781 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл.3, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общинския жилищен фонд 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

І. Изключва от общинския жилищен фонд продадените седем 

броя жилища: 

1. апартамент 36, ет. 4, вх. В в бл. „Ком“ на бул. „Трети март“ 

№93 

2. апартамент 5, ет. 2, ЖСК „Гергана“ на ул. „Княз Ал. 

Батенберг“ №9 

3. апартамент 39, ет. 6, вх. В на ул. „Христо Смирненски“ №21 

4. апартамент 2, ет. 1, вх. Г, бл. 5 в ж. к. „Младост“ 

5. общинска къща на ул. „Стефан Стамболов“ №49 

6. апартамент 40, ет. 7, вх. В на ул. „Христо Смирненски“ №21 

7. апартамент 48, ет. 4, вх. Д, бл. 4  в ж. к. „Младост“ 

IІ. Приема списъка на общинските жилища за 2018 год. и 

разпределението им, както следва : 

1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди  114 бр., приложение 1; 

a/ в жилищни блокове  73 бр. 

б/ в отчуждени жилищни сгради  41 бр. 

2. Ведомствени жилища  15 бр., приложение 2; 

3. Резервни жилища  7 бр., приложение 3. 

ІІI. Утвърждава общия брой на общинските жилища за 2018 г. 

136 бр. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 28 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

15. 08-01-80/15.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

предоставяне на 

земеделски земи от 

общинския поземлен 

фонд в землището на с. 

Смоляновци, община 

Монтана. 

Решение 

№ 782 

На основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

Предоставя на насл. на Цена Василева Младенова в землището 

на с.Смоляновци, община Монтана:  

▪ проектен имот №080191 с проектна площ 1.157 дка, образуван 
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 от имот №080008, начин на трайно ползване пасище, мера, девета 

категория в местността „Селището“, скица-проект №Ф04266/19.02.2018 

год., 

▪ проектен имот №043158 с проектна площ 3.776 дка, образуван 

от имот №043123, начин на трайно ползване пасище, мера, шеста 

категория в местността „Връхци“, скица-проект №Ф04267/19.02.2018 

год.,  във връзка със заявление вх. №18664/1992 год. и решение 

№18РГ/14.06.1999 год. на Общинската служба по земеделие - Монтана 

за признаване на правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

16. 08-01-82/16.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

Даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробния устройствен 

план – план за 

регулация  и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за урегулиран поземлен 

имот (УПИ) II в кв. 154 

и част от улично 

пространство на ул. 

„Извора” и ул. 

„Александър 

Стамболийски” с 

ОТ440-ОТ429-ОТ438 по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

Решение 

№ 783 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 

от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробния устройствен план – план за регулация  и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 154 и част от улично 

пространство на ул. „Извора” и ул. „Александър Стамболийски” с 

ОТ440-ОТ429-ОТ438 по действащия подробен устройствен план на гр. 

Монтана, с който проект към УПИ ІІ в кв. 154 се включват части от 

улично пространство, като регулационната линия между УПИ II и УПИ 

III и между УПИ II и УПИ I се поставя по кадастралната граница и се 

предвижда ново отреждане: „За жилищно строителство и ОО”, и нов 

план за застрояване (ПЗ), предвиждащ изграждане на пететажна сграда 

с подземен паркинг, съгласно скица-предложение. Новообразуваният 

УПИ II е с площ 1 110.00 (хиляда сто и десет) кв.м. 

2. Обявява за частна общинска собственост 333 кв.м., 

представляващи част от улично пространство на ул. „Извора” и ул. 

„Александър Стамболийски” с ОТ440-ОТ429-ОТ438 по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

17. 08-01-83/16.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 784 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №4.472, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Мало поле”,  землищe на гр. Монтана, общ.  Монтана с площ от 458.10 

(четиристотин петдесет и осем и 0.10) кв.м., III категория на земята при 

неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5610/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, 
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отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители на 

стойност 1 100.00 (хиляда и сто) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

18. 08-01-84/16.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 785 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №19.468, 

землище гр. Монтана по плана на новообразуваните имоти на местност 

“Парта”,  землищата  на  гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. 

Монтана с площ от 879.80 (осемстотин седемдесет и девет и 0.80) кв.м., 

IV категория на земята при неполивни условия, актуван с акт за частна 

общинска собственост  №5609/2018 г., чрез публичен търг с явно 

наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 2 

460.00 (две хиляди четиристотин и шестдесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

19. 08-01-85/16.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

собственост. 

 

Решение 

№ 786 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №970.10, по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Разсадника - Връх 

Затворнишки”, землище с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с площ от 

783.50 (седемстотин осемдесет и три и 0.50) кв.м., VI категория на 

земята при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска 

собственост  №5607/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

370.00 (хиляда триста и седемдесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

20. 08-01-86/16.03.2018 

год. Докладна записка 

от Диман Георгиев за 

Кмет на Община 

Монтана, относно 

продажба на имот – 

частна общинска 

Решение 

№ 787 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35 ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 43 ал. 1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
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собственост. 

 
имущество 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Обявява продажбата на новообразуван имот №970.11, по 

плана на новообразуваните имоти на местност “Разсадника - Връх 

Затворнишки”, землище с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с площ от 

819.20  (осемстотин и деветнадесет и 0.20) кв.м., VI категория на земята 

при неполивни условия, актуван с акт за частна общинска собственост  

№5608/2018 г., чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Определя пазарната оценка, изготвена от оценител, отговарящ 

на изискванията на Закона за независимите оценители на стойност 1 

430.00 (хиляда четиристотин и тридесет) лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

21. 08-01-88/19.03.2018 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

изработване на проект 

за изменение на 

подробния устройствен 

план –план за 

регулация и 

застрояване (ПУП-

ПРЗ), за урегулиран 

поземлен имот (УПИ) 

VІ, кв. 360, по 

действащия подробен 

устройствен план на гр. 

Монтана. 

 

Решение 

№ 788 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за 

устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

подробния устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ в кв. 360, по действащия 

подробен устройствен план на гр. Монтана, с който от УПИ VІ в кв. 360 

се образуват два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ VІ с площ 

7577 кв.м с конкретно предназначение „за училище” и УПИ ХVІІ с 

площ 1008 кв.м с конкретно предназначение „за обществено 

обслужване” и се предвиди ново застрояване  за УПИ ХVІІ с 

ограничителни линии, съгласно скица-предложение.  

2. Обявява за частна общинска собственост 1008 кв.м, които са 

част от УПИ VІ в кв. 360 и се включват в новообразувания УПИ ХVІІ в 

кв. 360, по действащия подробен устройствен план на  гр. Монтана.  

3. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

22. 08-01-90/23.03.2018 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

даване съгласие за 

учредяване на 

безвъзмездно право на 

строеж и учредяване на 

безвъзмездно право на 

ползване върху 

урегулиран поземлен 

имот УПИ I, кв.56 по 

регулационният план на 

с. Долно Белотинци, 

община Монтана на 

Сдружение 

„Технологичен 

Решение 

№ 789 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

строеж на Сдружение „Технологичен институт по аквакултури“, 

БУЛСТАТ 176799084, със седалище и адрес на управление: гр. 

Монтана, п.к. 3400, ул. „Св. Климент Охридски“ №5А, офис 510 върху 

УПИ I, кв.56 по  регулационният план на с. Долно Белотинци за 

изграждане на едноетажна сграда със застроена площ от 260.00 /двеста 

и шестдесет/ кв.м. 

2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на Сдружение „Технологичен институт по аквакултури“, 

БУЛСТАТ 176799084, със седалище и адрес на управление: гр. 

Монтана, п.к. 3400, ул. „Св. Климент Охридски“ №5А, офис 510 върху 

УПИ I, кв.56 по  регулационният план на с. Долно Белотинци за целите 
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институт по 

аквакултури“. 
на проект „Устойчив екологичен регион“ („Sustainable eco friendly 

region“) за период най-малко 5 години след края на проекта, през който 

община Монтана се задължава да не променя предназначението и 

собствеността на имота. 

3. Възлага на Кмета на община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 29 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

23. 08-01-91/26.03.2018 

год. Докладна записка 

от Станислав Станоев 

за Кмет на Община 

Монтана, относно 

безвъзмездно 

предоставяне на имоти-

публична общинска 

собственост на 

сдружение „Ловно-

рибарско дружество 

„Огоста“, гр. Монтана 

за кандидатстване по 

програма ТГС 

България-Сърбия. 

Решение 

№ 790 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 11 от Закона за общинската 

собственост 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

1. Предоставя безвъзмездно на сдружение „Ловно-рибарско 

дружество „Огоста” гр. Монтана, ЕИК 111514769, поземлени имоти с 

идентификатори по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

неурбанизираната територия в землището на с. Студено буче, община 

Монтана, 70113.177.22  и стар №000447 по КВС с площ 127 393 кв.м, 

70113.177.23 и стар по КВС №000448 с площ 33 970 кв.м, 70113.177.24 

и стар по КВС №000449 с площ 26 178 кв.м, 70113.177.21 и стар по 

КВС №000455 с площ 49 060 кв.м, представляващи язовирно езеро и 

сервитут с обща площ 236 601 кв.м, актувани с акт за публична 

общинска собственост №3915/2015г.,  за кандидатстване по програма 

ТГС България-Сърбия за развъждане на различни видове дивеч. 

Имотите се предоставят  за срок от 10 (десет) години след спечелване 

на проекта, като при осъществяване на дейностите по проекта се 

спазват Закона за водите, Закона за рибарството и аквакултурите, 

Закона за лова и опазване на дивеча и други нормативни актове, 

свързани с дейността. 

2. Възлага на Кмета на Община Монтана изпълнението на 

горното решение. 
 Забележка: Решението се прие поименно  с 28 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 

 

Протоколчик:  

 /Мария Петрова/ 

  

Председател на ОбС:  

 /инж.Иво Иванов/ 

 


